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 CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

aduce la cunoştinţă publică 

 

hotărârile/materialele de interes general, adoptate/redactate în şedinţa ordinară  

al Consiliului Judeţean Covasna din data de  

16 mai 2013, după cum urmează: 

 
I. Hotărârile: 

Nr.65/2013 - cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a situaţiilor financiare anuale cu anexe 

pe anul 2012; 

Nr. 66/2013 - cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 2013; 

Nr. 67/2013 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2013; 

Nr. 69/2013 - pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 49/2013 privind 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi 

educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere şi de tineret, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din bugetul 

Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2013; 

Nr. 70/2013 – cu privire la aprobarea și implementarea în județul Covasna a programului multianual “Primul 

Ghiozdan”, menit să sprijine învățământul școlar din județul Covasna; 

Nr. 77/2013 - privind asocierea Judeţului Covasna cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna, în 

vederea participării cu proiectul „Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în 

format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţionării software în judeţul 

Covasna„ la programul POS CCE 2007-2013, Axa III. „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele 

privat şi public”, D.M.I. 2.1; 

Nr. 81/2013 - privind asocierea Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Municipiul Sf. Gheorghe 

prin Consiliul local al municipiului Sf. Gheorghe și SC TEGA SA Sf. Gheorghe în vederea realizării în comun a 

unei piețe volante pentru producătorii locali și regionali de produse alimentare tradiționale și de artă populară; 

Nr. 84/2013 -pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 78/2012 privind aprobarea participării 

Judeţului Covasna la Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 - „Implementarea 

Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” cu proiectul „Managementul adecvat al ariilor 

naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-

Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci; 

 

II. - Raportul de activitate al domnului Fekete Carol, consilier judeţean, pe anul 2012; 

 

III. Procese-verbale: 

- ale şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 28 martie 2013; 

- ale şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Covasna din data de 11 aprilie 2013; 

 

care pot fi studiate pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean 

Covasna, camera 12. 

 

 

TAMÁS Sándor 

preşedinte 

 

http://www.cjcv.ro/

